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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE
(2020/2223(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod 
partikolari l-Artikoli 101 sa 109 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-regoli, il-linji gwida, ir-riżoluzzjonijiet, il-konsultazzjonijiet 
pubbliċi, il-komunikazzjonijiet u d-dokumenti rilevanti tal-Kummissjoni dwar is-
suġġett tal-kompetizzjoni,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tad-9 ta' Lulju 2020 dwar il-Politika tal-
Kompetizzjoni 2019 (COM(2019)0302) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-
Kummissjoni ppubblikat bħala dokument ta' sostenn fl-istess data,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar ir-Rapport Annwali 
dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020 intitolata 
"Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa" (COM(2020)0102),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tad-19 ta' Marzu 2020, tal-
4 ta' April 2020, tat-13 ta' Mejju 2020, u tat-2 ta' Lulju 2020 dwar Qafas Temporanju 
għal miżuri ta' għajnuna mill-Istat biex jingħata sostenn lill-ekonomija matul it-tifqigħa 
preżenti tal-COVID-19, u l-emendi sussegwenti għalihom2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2020 dwar 
Linji Gwida dwar ċerti miżuri ta' għajnuna mill-Istat fil-kuntest tas-sistema għall-
iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra wara l-2021 (C(2020)6400 final),

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tas-17 ta'Ġunju 2020 dwar il-kisba ta' 
kundizzjonijiet ekwi fir-rigward tas-sussidji barranin3,

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 24/2020 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
(QEA) intitolat " Il-kontroll tal-fużjonijiet fl-UE u l-proċedimenti tal-antitrust tal-
Kummissjoni: jeħtieġ li tiżdied is-sorveljanza tas-swieq"4,

– wara li kkunsidra d-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni mogħti mill-President tal-
Kummissjoni Ursula von der Leyen fis-16 ta' Settembru 2020,

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0158.
2 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29
_june_and_13_oct_2020_mt.pdf
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=COM:2020:253:FIN
4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_MT.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_mt.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_mt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=COM:2020:253:FIN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_MT.pdf


PE661.935v02-00 4/7 PR\1221148MT.docx

MT

– wara li kkunsidra t-tweġibiet orali u bil-miktub, dak iż-żmien il-Kummissarju nnominat 
Margrethe Vestager, waqt is-seduta ta' smigħ quddiem il-Parlament Ewropew fit-
8 ta' Ottubru 2019,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tan-Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni 
(ECN) tat-23 ta' Marzu 2020 dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni tul il-kriżi 
tal-Corona5,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-4 ta' April 2019 tal-esperti ta' livell għoli tal-
Kummissjoni intitolat "Il-politika tal-kompetizzjoni għall-era diġitali6"

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew tal-1 u 
2 ta' Ottubru 2020,

– wara li kkunsidra l-kawża ċivili tal-antitrust imressqa kontra Google fl-
20 ta' Ottubru 2020 mid-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti minħabba ż-żamma 
illegali ta' monopolju fis-servizzi ġenerali ta' tiftix u r-reklamar waqt it-tiftix bi ksur tal-
liġijiet tal-antitrust tal-Istati Uniti7,

– wara li kkunsidra r-rapport tas-Sottokumitat Antitrust tal-Kumitat tal-Ġudikatura tal-
Kamra tad-Deputati tal-Istati Uniti tas-6 ta' Ottubru 2020 intitolat "Investigazzjoni tal-
Kompetizzjoni fis-Suq Diġitali: Rapport u rakkomandazzjojnijiet tal-Istaff tal-
Maġġoranza" (Investigation of Competition in the Digital Marketplace: Majority Staff 
Report and Recommendations)8,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 
(A9-0000/2020),

A. billi l-politika tal-kompetizzjoni tal-UE hija mfassla biex iżżomm ekonomija tas-suq 
miftuħa b'kompetizzjoni ħielsa, ġusta u effettiva li tiffavorixxi l-allokazzjoni effiċjenti 
tar-riżorsi;

B. billi l-Kummissjoni rreaġixxiet minnufih għat-tifqigħa tal-kriżi tal-COVID-19 billi 
adottat regoli tal-kompetizzjoni speċjali li għandhom jibqgħu temporanji;

C. billi r-rikonċiljazzjoni intelliġenti tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni mal-politiki 
industrijali u kummerċjali internazzjonali tagħha hija essenzjali biex jiġu rilokati l-
attivitajiet tal-katina tal-valur u tissaħħaħ il-kompetittività globali;

D. billi ħafna mill-gateways tal-konsumaturi għall-Internet huma ristretti għal għadd 
estremament żgħir ta' ekosistemi diġitali u pjattaformi kbar;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali 

5 https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
6 https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdfl
7 https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download
8 https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf

https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/index.html
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download
https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf
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1. Jenfasizza li politika tal-kompetizzjoni li għandha l-għan li tiżgura kundizzjonijiet ekwi 
fis-setturi kollha, tixpruna l-innovazzjoni u tagħti lill-konsumaturi aktar għażliet, hija 
kruċjali biex tiggarantixxi l-funzjonament xieraq tas-suq uniku;

2. Jemmen li infurzar strett u imparzjali tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE minn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni indipendenti jista' jagħti kontribut sinifikanti lill-
prijoritajiet politiċi ewlenin; jenfasizza l-importanza ta' dan l-infurzar anki 
f'kundizzjonijiet ta' kriżi;

3. Iqis li l-iżgurar ta' kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji fis-suq intern jiddependi wkoll 
mill-isforzi biex id-dumping soċjali jiġi miġġieled b'mod deċiżiv u effettiv;

4. Jenfasizza li piżijiet tat-taxxa eċċessivi jistgħu joħonqu l-innovazzjoni u jipperikolaw il-
kontestabbiltà tas-swieq, speċjalment għall-SMEs;

Ir-reazzjonijiet ta' politika għall-COVID-19

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni ta' Qafas Temporanju għal miżuri ta' għajnuna mill-
Istat stabbilit b'reazzjoni għall-kriżi tal-COVID-19;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jniedu pjan direzzjonali wara l-COVID-
19 biex l-għajnuna mill-Istat titnaqqas u tkun immirata aħjar;

7. Itenni l-prijorità li jiġi żgurat li r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ikunu strettament u 
imparzjalment segwiti, inkluż meta jiġu indirizzati kriżijiet bankarji fil-futur, sabiex il-
kontribwenti jkunu protetti mill-piż tas-salvataġġ tal-banek;

8. Jappella għal riflessjoni fir-rigward ta' distorsjonijiet possibbli tal-kompetizzjoni li 
jirriżultaw mill-Programm ta' Xiri ta' Emerġenza fil-każ ta' Pandemija (PEPP) tal-Bank 
Ċentrali Ewropew u mill-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (CSPP);

Id-dimensjoni globali

9. Jenfasizza l-importanza tad-djalogu u tal-kooperazzjoni globali dwar l-infurzar tal-
politika tal-kompetizzjoni;

10. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar kompetizzjoni distortiva ffinanzjata mill-istat minn 
impriżi Ċiniżi u minn oħrajn barra mill-UE, li jakkwistaw impriżi Ewropej, speċjalment 
dawk attivi f'teknoloġiji innovattivi;

11. Jilqa' b'sodisfazzjon il-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-kisba ta' kundizzjonijiet 
ekwi fir-rigward ta' sussidji barranin;

12. Huwa tal-fehma li l-Unjoni u l-Istati Membri jeħtieġu politiki u investimenti mmirati 
biex biex jerġgħu jindustrijalizzaw mill-ġdid u jirrestawraw l-impjiegi u l-attivitajiet fil-
katina tal-valur;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika dipendenzi strateġiċi, b'mod partikolari 
f'ekosistemi industrijali sensittivi, u tipproponi miżuri biex dawn jitnaqqsu, inkluż billi 
tiddiversifika l-ktajjen tal-produzzjoni u tal-provvista, trawwem il-produzzjoni u l-
investiment fl-Ewropa, u tiżgura kumulazzjoni strateġika;
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14. Jappoġġa l-inklużjoni fir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE ta' kontroll bir-reqqa tal-
għajnuna mill-Istat fuq impriżi minn pajjiżi terzi, filwaqt li jenfasizza li l-Unjoni 
għandha tibqa' miftuħa għal investimenti diretti barranin li jikkonformaw mal-qafas 
legali tagħha;

Il-politika tal-kompetizzjoni fl-era diġitali

15. Jilqa' b'sodisfazzjon id-determinazzjoni tal-Kummissjoni li tindirizza termini u prattiki 
inġusti, taġixxi b'mod deċiżiv, u telimina ostakli illeġittimi għall-kompetizzjoni online 
fis-suq uniku diġitali Ewropew;

16. Iqis, filwaqt li jirrikonoxxi l-isforzi li saru, li l-problemi marbuta mad-dominanza 
eċċessiva tas-suq tal-impriżi l-kbar tat-teknoloġija s'issa ma ġewx indirizzati biżżejjed u 
jeħtieġ li jiġu solvuti b'mod urġenti;

17. Huwa tal-fehma li jistgħu jkunu meħtieġa għodod tal-kompetizzjoni ġodda biex jiġu 
indirizzati l-problemi tal-kompetizzjoni strutturali fis-swieq diġitali li r-regoli attwali 
ma jistgħux jindirizzaw bl-aktar mod effettiv;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra proposti li jipprojbixxu lill-pjattaformi milli 
jipprivileġġaw lilhom infushom jew joperaw f'linji ta' negozju li jiddependu mill-
pjattaforma jew li jinteroperaw magħaha, kif ukoll li jirrikjedu li l-pjattaformi jagħmlu 
s-servizzi tagħhom kompatibbli ma' netwerks kompetituri biex jippermettu l-
interoperabbiltà u l-portabbiltà tad-data;

19. Iqis li s-separazzjoni strutturali tal-monopolji tal-kumpaniji tat-Teknoloġija Kbira hija 
mixtieqa biex terġa' tinkiseb il-kompetizzjoni fis-swieq diġitali;

20. Jistenna bil-ħerqa l-proposti tal-Kummissjoni għal Att dwar is-Servizzi Diġitali u għal 
Att dwar is-Swieq Diġitali;

21. Iqis li l-Parlament għandu jkollu rwol attiv fid-dibattitu politiku dwar il-politika tal-
kompetizzjoni, inkluż permezz tal-organizzazzjoni ta' smigħ pubbliku mas-CEOs tal-
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple);

22. Jisħaq fuq l-importanza li l-konsumaturi u l-utenti jiġu megħjuna jiksbu kontroll akbar 
fuq id-data u l-identità tagħhom stess u jieħdu responsabbiltà għalihom, u jappella għal 
livell għoli ta' protezzjoni tad-data personali filwaqt li jiżdiedu l-livelli ta' trasparenza u 
ta' responsabbiltà tas-servizzi diġitali;

23. Jappella li tissaħħaħ il-kapaċità tal-infrastruttura tal-Unjoni f'setturi diġitali kritiċi;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-kunċett tal-"abbuż minn pożizzjoni dominanti" u 
d-duttrina tal-"faċilitajiet essenzjali" jibqgħu jaqdu l-iskop tagħhom fl-era diġitali;

25. Iqis li l-protezzjoni tal-privatezza u d-data personali, il-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni, kif ukoll il-libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni, jeħtieġ li 
jkollhom l-għeruq tagħhom fil-qalba ta' politika tal-UE li tirnexxi u fit-tul dwar is-
servizzi diġitali;
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Il-kontroll tal-għajnuna mill-istat

26. Jinnota li l-politika dwar l-għajnuna statali hija parti integrali mill-politika tal-
kompetizzjoni u li l-kontroll tal-għajnuna statali jirrifletti l-ħtieġa li jinżammu 
kundizzjonijiet ugwali għall-impriżi kollha li jkunu qed iwettqu attivitajiet fis-suq uniku 
Ewropew;

27. Jistieden lill-Kummissjoni tqis bir-reqqa lis-setturi li huma l-bażi ta' ħafna industriji 
oħra, kif ukoll il-katina tal-valur soċjali u ekonomika tal-Unjoni; jinsab imħasseb li l-
esklużjoni ta' għadd kbir wisq ta' setturi bħal dawn mill-eliġibbiltà għall-għajnuna mill-
Istat, inkluż permezz tar-reviżjoni tal-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat fil-kuntest 
tal-Iskema tal-Unjoni għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, tista' tpoġġi l-
kompetittività internazzjonali tal-Unjoni fir-riskju;

28. Jinnota bi tħassib li l-irkupru ta' għajnuna illegali mill-Istat jibqa' proċess twil u 
kumpless;

Kontroll tal-fużjonijiet, antitrust u kartelli

29. Jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn tal-Kummissjoni li tirrevedi l-Avviż 97/C 372/03 tagħha 
tal-1997 dwar id-definizzjoni ta' suq rilevanti fl-infurzar tal-Kummissjoni rigward il-
fużjonijiet u l-antitrust; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fuq bażi ta' każ b'każ, biex tqis 
viżjoni aktar fit-tul li tinkludi d-dimensjoni globali u l-kompetizzjoni futura potenzjali 
fil-valutazzjonijiet kompetittivi tagħha;

30. Jaqbel mal-QEA li, b'mod ġenerali, il-Kummissjoni tagħmel użu tajjeb mis-setgħat ta' 
infurzar tagħha fil-proċeduri ta' kontroll tal-fużjonijiet u tal-antitrust, għalkemm huwa 
meħtieġ titjib f'għadd ta' oqsma;

31. Ifakkar li l-kartelli jirrappreżentaw ksur mill-iktar serju tal-leġiżlazzjoni dwar il-
kompetizzjoni;

32. Jissuġġerixxi li tiġi studjata l-prattika ta' "akkwist predatorju" li tista' tipperikola l-
innovazzjoni;

°

° °

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-parlamenti nazzjonali u lill-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni.


